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Maatregelen voor de aangemelde en erkende centra voor
herstelverblijf – COVID-19
Update vanaf 23 maart 2020
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Aandacht: deze maatregelen wijzigen permanent.
U vindt updates via:
- https://www.zorg-en-gezondheid.be/uitbraak-coronavirus-covid-19
- https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals
- https://www.zorginfecties.be

1. MAATREGELEN
Deze maatregelen gelden zowel voor de erkende als voor de aangemelde centra voor herstelverblijf.
Aan alle centra voor herstelverblijf worden dezelfde maatregelen opgelegd als aan de woonzorgcentra.
Daarnaast worden er ook specifieke maatregelen opgelegd aan de centra voor herstelverblijf.
Deze specifieke maatregelen vindt u terug in dit document.

2. OPNAME EN WERKING
-

Opname is enkel mogelijk binnen de erkende of aangemelde capaciteit van het centrum voor
herstelverblijf.
Voor heropname van gebruikers na een ziekenhuisverblijf en opname van nieuwe gebruikers na een
ziekenhuisverblijf geldt:
• altijd telefonisch contact tussen de behandelende arts van het ziekenhuis en de huisarts;
• NIET-(mogelijke) COVID-19 gebruiker: opname zonder bijkomende maatregelen;
•

(mogelijke) COVID-19 gebruiker: opname met zeven dagen in druppel-contact isolatie op de
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kamer. Na deze zeven dagen druppel-contact isolatie en na het verdwijnen van alle symptomen
vastgesteld door de huisarts, blijft de gebruiker nog zeven dagen op zijn/haar kamer. Druppelcontact isolatie is tijdens deze laatste zeven dagen niet meer nodig;
•

in geval van een tweepersoonskamer: bij (her)opname op een tweepersoonskamer worden
(mogelijke) COVID-19 gebruikers die nog in isolatie zijn en NIET-COVID-19 gebruikers niet samen in
één kamer ondergebracht.
- Opname bovenop de erkende capaciteit van het centrum voor herstelverblijf is niet mogelijk.
- Opname van nieuwe NIET-(mogelijke) COVID-19 en (mogelijke) COVID-19 gebruikers/ouderen uit het
ziekenhuis kan door de directie van het centrum voor herstelverblijf enkel geweigerd worden indien
er geen opnamecapaciteit is (bezetting binnen de erkende capaciteit is maximaal).
Er is een algemeen bezoekersverbod van kracht.
Toegang tot het centrum voor herstelverblijf is enkel mogelijk door personen opgesomd in de
maatregelen voor woonzorgcentra, update 23 maart 2020.

3. VERPLICHTE MELDING
-

De huisarts moet de volgende gevallen via e-mail melden aan de dienst infectieziektebestrijding:
• overlijdens veroorzaakt door COVID-19;
• bewezen COVID-19 gebruikers (positieve test);
• bevestigd COVID-19 zorgpersoneel (positieve test) dat werkt in een centrum voor herstelverblijf
waar een COVID-19 clusteruitbraak is;
• vermoeden van een cluster van (mogelijke) COVID-19, bijvoorbeeld op basis van een
toegenomen aantal gebruikers met respiratoire symptomen (koorts, hoest en
ademhalingsmoeilijkheden) die nieuw verschijnen of die verslechteren.

-

Door te sturen gegevens zijn: voor- en familienaam gebruiker/zorgpersoneel, geboortedatum
gebruiker/zorgpersoneel en adres centrum voor herstelverblijf.
De melding moet via mail gebeuren naar infectieziektebestrijding@vlaanderen.be.
Centra voor herstelverblijf die problemen ondervinden met de beheersing van een cluster/uitbraak
van COVID-19 kunnen advies vragen via infectieziektebestrijding@vlaanderen.be.
Bewoners van centra voor herstelverblijf mogen niet worden meegeteld voor de verplichte
registratie door de directie van woonzorgcentra via het e-loket van Zorg en Gezondheid.

-

4. CAMPAGNEMATERIAAL
- U vindt op de website www.zorginfecties.be allerlei materiaal om een correcte toepassing van
handhygiëne te ondersteunen in uw voorziening:
• gedrukte campagnematerialen: affiches, een folder voor bewoners en bezoekers, een folder voor
(para)medici in woonzorgcentra, stickers, hygiënekaarten/isolatiekaarten druppel, contact en
druppel-contact. Via dit formulier kunt u gratis deze gedrukte campagnematerialen bestellen.
• het Werkinstrument 'Infectiepreventiebeleid in Vlaams woonzorgcentra';
• films over het correct uitvoeren van handhygiëne en het correct uittrekken van handschoenen.
- Via deze link kunt u de affiche met voorzorgmaatregelen coronavirus downloaden.
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5. VRIJWILLIGERSPOOL
-

Aanmelding gebeurt via een online formulier op de website van Zorg en Gezondheid.
De medische reservelijst wordt gepubliceerd op een afgeschermde pagina op de website van Zorg
en Gezondheid en krijgt tweemaal per dag een update.
Op 23 maart 2020 hebben 1.913 vrijwilligers zich gemeld.
De lijst is gecommuniceerd naar woonzorgcentra, ziekenhuizen, huisartsenkringen en
thuiszorgorganisaties.
De zorgsector kan de vrijwilligers zelf rechtstreeks contacteren.
Zorg en Gezondheid komt niet tussenbeide wat betreft afspraken, vergoedingen van prestaties of
verzekering van vrijwilligers.

6. GELDIGHEIDSDUUR
Deze maatregelen gelden voorlopig tot en met 19 april 2020.

7. VRAGEN
Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Woonzorg en Eerste Lijn van het
Agentschap Zorg en Gezondheid:
- via mail: ouderenzorg@vlaanderen.be
- telefonisch: 02 553 35 79 op werkdagen van 9.00 tot 12.00u en van 13.00 tot 16.00u.
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